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Karta oceny merytorycznej
projektu zgloszonego do budietu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok 2021
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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Zielone i bezpieczne ulice Pragi Poludnie

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydzialu oraz urzqdu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydzial Zr6wnowaionej MobilnoSci
Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiqzujecego,
akt6w prawa miejscowego

wtym

| [ spelniono !

nie spelniono

r,* w zakresie zadaf wlasnvch
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1
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'
m.st. WaBzawy
| [- spetniono

nie spetniono

Uwagi:

Uwagi:

3.
Uwagl:

M.st. Warszawa posiada gul prawny
do dysponowania
na kt6rej projekt bqdzie realizowany

nieruchomoScil

] [ spetniono !

nie spelniono
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praw os6b trzecich,
raw zaleinYch

4.

w

!

autorskich

I spelniono !

nie spelniono

do projektu zostala dolEczona zgoda autora

na wykorzystanie utworu (jeieli iest wymagana)

Uwagi:

5.
--

standard6w
___^_,-,..^..^-._,-_-:.-.

Proiekt nie narusza norm,
^_-: przepisr5w technicznych
oraz

| ,--- spernrono
I Ll
xl

nre sperntono

Uwagi:
,,Odleglo5d przej5cia dla pieszych z sygnalizacjq SwietlnE od skrzyZowania lub sqsiedniego przej6cia dla
pieszych z sygnalizacjq 5wietlnq nie powinna byi mniejsza ni2:

a) na ulicy klasy GP - 600 m,
b) na ulicy klasy G - 400 m,
c) na ulicy klasy Z - 200 m."

,,Odleglosi pnia drzewa od krawqdzijezdni nie powinna byi mniejsza niz 3,0 m, a przy rozbudowle I
przebudowie drogi dopuszcza siq zmniejszenie tej odlegloSci, je2eli bqdq spelnione pozostale warunki
okreilone w rozporzqdzen iu".

-o'

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacii,
w tym czy realizacja projektu nie koliduje z
m.st.

spetniono !

nie spelniono

I
-^ || !- sperniono
"

nie spetniono

ffi

Uwagi:

Realizacja projektu we wskazanei w zgloszeniu

-

''

proiektu lokalizacji
n"l11r_fl:::-1i:
","
udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq
na istniejqcq w tej lokalizacii infrastruldure

Uwagi:

Projekt narusza gwarancje inwestycji zrealizowanej przez TW.

a.
Uwagi:

Dollepl" n" rynku technologie umoiliwiajq
realrzacjq proJeKtu

I

spelniono

!

nie spelniono
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9.

W przypadku, gdy do rcalizacji projektu sq
wymagane decyzje administracyjne, poarvolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniene,
ey ich uzyskanie jest moiliwe i ponfloli

!

spelniono

I

nie spelniono

!

nie dotyczy

zrealizowad oroiekt w trakcie roku

Uwagi:
Realizacja wnioskowanego projektu wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji technicznej.
Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 7 do kilkunastu miesiqcy, w zale2no6ci od poziomu

skomplikowania iczasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezaleinych od miasta).
Dokumentacje opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, kt6rego przeprowadzenie (od
ogtoszenia do podpisania umowy zajmuje ok. 2 mlesiqcy. Po ukoriczeniu dokumentacji, konieczny jest
przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok. 2 miesiQcy. Nastepnie, od 3 do kilkunastu mieslecy
zajmuje sama budowa W zwiqzku z tym, ie prace nad realizacjq mo2emy zaczqi dopiero w 2021r., nie jest
mo2liwe zakoiczenie, odebranie i rozliczenie rob6t do L5 grudnia2027r., czyli w ciqgu jednego roku
bud2etowego.

ru'

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
w trakcie iednego roku budietowego

!

spelniono

I

nie spelniono

Uwagi:
Realizacja wnioskowanego projektu wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji technicznej.
Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 7 do kilkunastu mlesiecy, w zale2nosci od poziomu
skompllkowania iczasu oczekiwania na uzgodnlenia (w tym od instytucji niezaleZnych od miasta).
Dokumentacje opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, kt6rego przeprowadzenle (od
ogloszenia do podpisania umowy zajmuje ok. 2 miesiqcy. Po uko6czeniu dokumentacji, konieczny jest
przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wniei trwa ok.2 miesiecy. Nastqpnie, od 3 do kilkunastu miesiqcy
zajmuje sama budowa W zwiqzku z tym, 2e prace nad realizacjq mo2emy zaczqi dopiero w 2021r., nie jest
moZliwe zakonczenie, odebranie i rozliczenie robot do 15 grudnia 2021 r., czyli w ciEgu jednego roku
bud2etowego.

11.

Projekt nie iest sprzeczny z dokumentami
pro8ramujacymi rozw6i m.st, Warszawy
niebedacymi aktami prawa miejscowego,
w tym strategiami, programami oraz
Wieloletnia Prognozq Finansowq w zakresie

! spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

1a

Mieszkadcy Warszawy mogE korrystai
z

ffi

projektu nieodplatnie

spelniono

fl

nie spelniono

Uwagi:

W przypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzetu lub urzqdzef - minimalna dostepnoSd
prolektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 6:00-22:00,
lub niedzieli
Uwagi:
3
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spelnlono

!

nie spetniono

!
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L4.

W prrypadku, gdy projekt skierowanyjest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacji, wtym spos6b informowania I
o rekrutacji, termin jei rozpoczqcia
i zakofczenia oraz kMeria naboru

X

spelniono

!niespelniono []nie

Uwagi:

Projekt nie wiqie sie z konieczno6ciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach
U

I spelniono I

nie spelniono

wagi:

19'
Uwagi:

Utrzvmanie faktvcznvch koszt6w realizacii
w ramach limitu waioici poiedynczego projektu

I

LJ

sPetntono L l nle spelnlono
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Dodatkowe informacje
Uwagi Zarzqdu Dr6g Miejskich do projektu po konsultacji w BPMiT:
1. Przejscie dla pieszych w Ul. ZwyciQzc6w zgodnie z ponizszym przepisem:
,,OdlegloSi przejScia dla pieszych z sygnalizacjq SwietlnQ od skrzy2owania lub sqsiedniego przejScia dla
pieszych z sygnalizacjq 6wietlnq nie powinna by6 mniejsza ni2:
a) na ulicy klasy GP - 500 m,
b) na ulicy klasy G - 400 m,
c) na ulicy klasy Z - 200 m.
2. ,,Odleglo5i pnia drzewa od krawedzijezdni nie powinna byi mniejsza niz 3,0 m, a przy rozbudowie i
przebudowle drogi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegloSci, .ie2eli bqdq spelnione pozostale warunki
okreSlone w rozporzqdzeniu".
3. Problem z wyznaczeniem przej6cia dla pieszych przez ul. Zwyciqzc6w w zwiqzku z istniejqce skrzynkq

teletechniczna.
4. Biuro Polityki Mobilno6ci neBatywnie opiniuje usuwanie miejsc parkingowych ul. Grochowskiej, zwraca
uwagq na problem z wyznaczeniem miejsc postojowych dla TAXI
W zwiAzku

z wykonanE inwestycjq Tramwai6w Warszawskich, realizacja rob6t budowlanych ul.
Grochowskiej jest moiliwe jedynie po uzyskaniu od inwestora zgody na podtrzymanie gwarancji.

Po uzyskaniu zgody na potrzymanie gwarancji TW

1.

moiliwe do realizacjijest:

Przebudowie ulicy Grochowskiej polegajqcej na:

- rozplytowaniu chodnika w rejonie skrzyiowania ul. Grochowskiej i Miiskiej oraz nasadzenie krzew6w.
- wykonanie pasa zieleni w lokalizacji pasa wylqczonego z ruchu przy skrzyiowaniu Grochowskie.i z ulicq
Mi6skq.
- fizyczne wyeliminowanie parkowania na chodniku poprzez rozplytowanie i nasadzenie krzew6w w
rejonie skrzyzowania z ul. Lubelskq
- utworzenle pasa zieleni wraz z nasadzeniem krzew6w o wysokoici 50-60 cm na niezagospoda rowa nym
pasle na odcinku Goclawska - Terespolska
- uspokojenie ruchu na odcinku terespolska - Podskarbi6ska poprzez wykonanie wyspy
- fizyczne wyeliminowanie parkowania na chodniku poprzez rozptytowanie chodnika i nasadzenie

krzew6w w rejonie skrzyzowania z ul. TerespolskQ
- wykonanie dw6ch pas6w zieleni wraz z nasadzeniem krzew6w o wysoko6ci 50-60cm pomiqdzy
torowiskiem tramwajowym a jezdnia na odcinku miqdzyborska podskarbi6ska
- wykonanie zielonej wyspy wraz z nasadzeniem krzew6w w rejonie przystanku tramwajowym
M iqdzyborska

2. Przebudowie ulicy Zwyciezc6w polegajqcej na:
- wykonaniu oznakowania poziomego regulujqcego parkowanie r6wnolegle na odcinku od ul. Nobla do

ul. K16lowej Aldony
- wykonanie wyniesionych wysp na zako6czeniu miejsc parkingowych r6wnolegtych oddalonych 10m. od
przej6a dla pieszych.
- wyznaczenie przej6cia dla pieszych przez ulice zwyciqzc6w przy ul. Styki.

W zwiqzku z brakiem zgody wnioskodawcy projektu na zmiane treSci zadania poszczeg6lnych punkt6w.
zadanie zostaie zwervfikowane
Potencjalne skutki realizacli projektu dla przestrzeni publicznej oraz spoleczno6ci lokalnej
(wypelnia siq tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
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Zmiana projektu
(wypelnia

siQ

wylacznie w pnypadku projekt6w, k6re wymagajq wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o m02liwo5ci dokona nia
zmian
5pos6b przekazania

informacji

22.O5-22.06.2O2Ot.

I

!

e-mail

!

telefon

osobi5cie

UwaBi

Zgoda (pisemna lub elektroniczna

)

termini"

projektodawcy udzielona w
6 dni od dnia przekazania informacji

|

! spelniono !

nie

spelniono

!

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, a tokie uzosodnienie tych zmion
noleiy zomieicii w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznei
Pozytywny

Zl'c cYt

Negatywny

2i?0 -06- 2 3

wlz
Zastepca

(data i podpis osoby dokonujEcej oceny)

(data, podpis ipieczed burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki wla<ciwego do dokonania oceny)

